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	 Bezinning / Terwijl	ik	dit	schrijf	is	de	Geo.brief	redactie	al	
bezig	met	het	samenstellen	van	de	eerste	Geo.brief	van	2022.	
Deze	periode	van	het	jaar	roept	bij	mij	altijd	een	gevoel	van	
bezinning	op,	zo	ook	bezinning	op	de	Geo.brief.	Ik	heb	daarom	
recent	besloten	om	in	dit	jaar	te	stoppen	als	hoofdredacteur.	
Dat	doet	pijn,	maar	een	nieuwe	hoofdredacteur	brengt	nieuwe	
energie	met	zich	mee	in	de	vorm	van	een	nieuw	netwerk,	nieu-
we	invalshoeken	en	nieuwe	verbindingen.	Ik	kan	niet	wachten	
om	te	zien	wat	dat	gaat	brengen.	
Waren	er	grote	thema’s	het	afgelopen	jaar?	Natuurlijk,	jazeker,	
maar	het	mooie	van	de	Geo.brief	is	juist	dat	we	heel	veel	disci-
plines	binnen	de	Aardwetenschappen	laten	zien.	Dat	in	combi-
natie	met	een	aantal	gewaardeerde	vaste	rubrieken	die	het	
raamwerk	scheppen	voor	de	rest	van	het	nummer.	Het	fijnst	
vind	ik	het	als	artikelen	die	geschreven	zijn	vanuit	meerdere	
invalshoeken	geplaatst	kunnen	worden	in	een	of	opvolgende	
nummers.	Twee	voorbeelden	daarvan:	de	stukken	rondom	mijn-
bouw	voor	een	groene	toekomst	en	de	rechten	van	landschap	en	
natuur	(Geo.brief	6,	2021)	of	het	in	twee	delen	vertelde	Veldwerk	
in	tijden	van	corona	(Geo.brief	7/8,	2020	en	Geo.brief	3,	2021).	

 Terugblik /	In	de	afgelopen	vijf	jaar	hebben	we	enkele	aan-
passingen	gedaan	aan	de	Geo.brief.	De	meest	in	het	oog	sprin-
gende	daarvan	is	wel	de	vernieuwde	vormgeving	geweest.	Dat	
was	voor	een	aantal	van	u	even	wennen,	maar	gelukkig	is	de	ver-
andering	door	het	merendeel	van	de	lezers	als	een	goede	stap	
ervaren.	Zelf	geniet	ik	nog	steeds	van	de	moderne	vormgeving	
waarin	we	voldoende	ruimte	hebben	voor	tekst	en	beeld.	Daar-
naast	zijn	er	een	aantal	vaste	rubrieken	bijgekomen,	zoals	Geo-
foto,	Schatten	van	het	Kernhuis	en	Open	Data.	In	Geofoto	neemt	
Jeroen	Peters	ons	mee	op	zijn	reizen,	we	komen	op	plaatsen	
waar	we,	zeker	in	deze	coronajaren,	niet	gemakkelijk	komen.	De	
rubriek	belicht	de	geologische	situatie	aldaar	–	een	mooi	voor-
beeld	van	‘ter	leering	ende	vermaeck’.	In	Schatten	van	het	Kern-
huis	reizen	we	ook:	keer	op	keer	pikt	Harmen	Mijnlief	een	
opvallend	stukje	archief	uit	het	kernhuis	in	Zeist.	En	de	rubriek	
Open	Data	biedt	een	rondreis	door	de	digitale	wereld:	de	aard-
wetenschappen	doen	gelukkig	mee	aan	de	open	data-trend,	
meer	en	meer	data	wordt	via	specifieke	portalen	ontsloten.	Een	
rijke	bron	van	informatie	die	we	in	deze	rubriek	onder	de	aan-
dacht	willen	brengen.	

De	gewaardeerde	vaste	rubriek	die	al	jarenlang	meedraait	is	
Stukje	steen.	Hierin	leidt	Timo	Nijland	ons	onvermoeid	door	
natuursteenland.	Telkens	wordt	ons	oog	geleid	naar	een	kerk	of	
gebouw	in	binnen-	of	buitenland	waaraan	een	‘steen	met	een	
verhaal’	wordt	gebruikt.	KNGMG	en	NWO	verzorgen	een	brede-
re	context	met	hun	inbreng	vanuit	het	bestuur	en	nieuwsbe-
richten.	Dit	zijn	rubrieken	waarin	het	gemakkelijker	is	om	
actualiteit	aan	te	halen.	De	gemiddelde	doorlooptijd	van	een	
ander	stuk	kan	namelijk	wel	oplopen	tot	drie	maanden.	
De	meeste	nummers	vulden	zich	de	afgelopen	jaren	vrij	gemak-
kelijk	en	ik	heb	gemerkt	dat	we	steeds	vaker	ruim	in	kopij	zit-
ten	voor	een	nummer.	Tijdens	redactievergaderingen,	maar	ook	
via	e-mail,	levert	de	redactie	altijd	een	rijke	schakering	aan	
ideeën	en	we	worden	ook	verrast	met	bijdrages	van	u	als	lezers.	
Een	zichtbare	trend	is	dat	de	grote	dragende	verhalen	door	
aardwetenschappers	van	dienst	vaak	de	vorm	krijgen	van	een	
interview.	Zij	hebben	(vanzelfsprekend)	minder	tijd	om	zelf	te	
schrijven,	en	hebben	gelukkig	wel	tijd	voor	een	interview.	Daar-
om	een	oproep:	mocht	u	geïnteresseerd	zijn	in	het	afnemen	en	
uitwerken	van	interviews	ter	ondersteuning	van	de	Geo.brief	
redactie	dan	horen	we	dit	graag!

 Tot slot /	Voor	mij	persoonlijk	is	het	maken	van	de	Geo.
brief	een	plezierige	reis	geweest.	Als	hoofdredacteur	ben	je	
altijd	aan	het	speuren	naar	kopij.	Ideeën	komen	uit	de	landelij-
ke	media,	uit	nieuwsberichten	van	universiteiten,	maar	met	
name	via	het	netwerk.	Niet	alleen	mijn	eigen	netwerk,	maar	
vooral	ook	het	netwerk	van	de	redactie.	Zonder	de	redactie	
geen	Geo.brief.	De	samenwerking	met	redactie,	hoofdbestuur,	
auteurs,	vormgever	en	uitgever	hebben	de	Geo.brief	deze	afgelo-
pen	jaren	tot	de	kers	op	de	taart	gemaakt.	Waarvoor	dank!

Denise Maljers
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Voor mij persoonlijk is het maken van de 
Geo.brief een plezierige reis geweest.

Geo.brief


3

G
eo

.b
rie

f 1
 / 

20
22

     Boren 
voor de doorstroom

Een kijkje in de 
Corbulotunnel. De 
tunnel is in totaal  2,5 
kilometer lang, de 
graafmachine had een 
graafwiel met een 
diameter van elf 
meter. 

Op 5 augustus 2019 verdween Gaia de Boormachine bij recreatiegebied Vlietland in 
Leiden onder de grond. Als een mol groef ze zich noordwestwaarts, onder de 
sportvelden en het zwembad door, om zes maanden later en 2,5 kilometer verder weer 
boven te komen: de eerste buis van de Corbulotunnel was een feit. De tweede tunnelbuis 
volgde in de zomer van 2020 en momenteel worden de dwarsverbindingen aangelegd. 
Geo.brief sprak met ingenieur Joost Vervoort die als een van de projectleiders namens 
het bouwconsortium COMOL5 meewerkte aan dit uitdagende project.

.interview

De Corbulotunnel is onderdeel van de Rijnland-
route, een nieuwe verbindingsweg, die de Pro-
vincie Zuid-Holland aanlegt tussen de A4 bij Lei-
den en de A44 bij Katwijk, om het verkeer beter 
te laten doorstromen. De naam is ontleend aan 
de Romeinse gouverneur Gnaius Domitius Cor-

bulo, die een kleine 2000 jaar geleden een 
kanaal aanlegde tussen Leiden en Voorburg.

Een tunnel in het westen van Zuid-Holland. 
Is dat een uitdaging?
“Ja, zoals een tunnel overal in Nederland een uit-

daging is. De stevige pleistocene zanden zitten 
enkele tientallen meters diep. Daar valt best 
goed doorheen te boren. Maar aan het begin en 
het einde van de tunnel moet je door de ondie-
pere, slappere lagen heen, daar zit vooral veen 
en klei. In die lagen heeft een tunnelbuis weinig 
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geboord, toen was de vraag van tevoren of er 
wel genoeg mensen beschikbaar zouden zijn. 
Zo’n tunnelaanleg is een internationaal 
gebeuren, mensen moeten echt van heinde 
en verre komen. Maar zouden ze Nederland 
wel in mogen? En hun eigen land wel uit? Uit-
eindelijk is dat allemaal goed gekomen. 
En we konden ook redelijk doorwerken, als 
we het maar veilig deden en voor voldoende 
onderlinge afstand zorgden. Dat is allemaal 
goed gegaan, die tweede buis is uiteindelijk 
supersnel gerealiseerd.”

Wat was jouw rol in het geheel?
“Ik werk voor het bouwconsortium COMOL5, 
dat is een samenwerkingsverband tussen 
allerlei bedrijven. Zelf zit ik bij Arthe. Onze 
taak was om vanuit de engineering-kant mee 
te denken over het ontwerp. Bij het geboorde 
tunneldeel ging dat om vragen als: wat willen 
de klanten? Hoe groot moet de tunnel wor-
den? Waar gaat hij de grond in en hoe ziet de 
ondergrond er daar uit? Welke krachten 

nel moesten we bijvoorbeeld onder een voor-
malige zilverfabriek door; het grondwater 
kan daar behoorlijk vervuild zijn. We hielden 
er rekening mee dat er giftige gassen vrij kon-
den komen. In de praktijk viel dat erg mee 
trouwens, maar van tevoren weet je dat niet. 
Verontreinigingen kunnen overigens ook 
effect hebben op de tunnel zelf, je moet er 
dus in je ontwerp al rekening mee houden. 
Dat betekent dat je van te voren moet uitzoe-
ken wat er zit, en berekenen wat het effect op 
de constructie kan zijn. Je wilt niet dat je tun-
nelbuis over tien jaar al aan vervanging toe 
is.”

De tunnel wordt medio 2023 opengesteld. 
Hebben jullie tegenvallers gehad?
“Niet echt, al loopt zo’n tunnelbuis onderweg 
natuurlijk altijd wel wat schade op. In het diepe 
gedeelte valt dat mee, het omringende zand 
duwt eventuele scheurtjes gewoon dicht. Maar 
aan het begin en einde van de buis moet hier 
en daar nog wel wat hersteld worden. 
De tunnelbouwers zijn een aantal grote ste-
nen tegengekomen tijdens het boorproces. 
Geen grind, maar echt grote keien van enkele 
tientallen centimeters. Daar hadden we van 
tevoren geen rekening mee gehouden. 
Ook de coronacrisis leverde extra uitdagingen 
op. Vorig jaar in de zomer is de tweede buis 

ondersteuning van buitenaf, daar moet je reke-
ning mee houden. En de boormachine zelf heeft 
de neiging naar beneden te zakken, daar moet je 
voor corrigeren.
Een tunnel wordt tijdens het boorproces ring 
voor ring opgebouwd. De ringen sluiten perfect 
op elkaar aan, in een stevige ondergrond vol-
doet dat dus prima. In een slappe bodem is de 
constructie minder sterk, en kunnen er ope-
ningen tussen de ringen ontstaan. Een van de 
oplossingen was in dit geval om de ringen met 
stalen stangen nog eens extra goed aan elkaar 
te verbinden, om de boel te fixeren en extra ste-
vigheid te geven. 
Wat het extra lastig maakte: bij het aanleggen 
van een tunnel werk je met een team dat op 
elkaar ingespeeld moet raken. Het eerste deel 
zou wat dat betreft het leertraject moeten zijn. 
Maar als je vanuit de bouwkuip gaat boren, 
dan kom je de slappe lagen als eerste tegen – 
en dat is juist het moeilijkste stuk van de hele 
tunnel. Je zou liever vanuit het zand gaan 
boren. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet.”

Wat ik me altijd afvraag: als je een tunnel 
boort, waar laat je dan het materiaal dat 
eerst op de plek van de holle buis zat?
“Aan de graafkop van Gaia de boormachine 
zitten aan- en afvoerbuizen (slurry pipes). 
Naarmate de boring vordert, worden die 
steeds verlengd met nieuwe tussenstukken. 
Door deze buizen voeren we het materiaal af, 
tot helemaal aan het einde van de tunnel. Het 
gaat dan naar een ‘slurry treatment plant’ 
waar het wordt gezuiverd en gesorteerd. Tij-
dens het boren is er bentoniet aan toege-
voegd, dat winnen we terug. Daarna wordt 
het weer netjes in bergen klei, zand en grind 
verdeeld. Dat zijn grondstoffen die men 
elders weer kan gebruiken.”

Dus alleen de bentoniet hoeft er uitge-
haald te worden?
“Nou, soms heb je ook te maken met veront-
reinigde grond. Daar letten we goed op, niet 
alleen omdat we het omhoog halen, maar ook 
omdat we willen voorkomen dat personeel 
dat aan de tunnel werkt in aanraking komt 
met gevaarlijke stoffen. Voor de Corbulotun-

Voor de Corbulotunnel moesten 
we onder een voormalige 
zilverfabriek door

Joost Vervoort in de Corbulotunnel.

CV Joost Vervoort

Joost Vervoort voltooide in 2002 zijn 
Master Civiele Techniek aan de TU 
Delft. 

Sinds 2012 werkt hij als Senior Struc-
tural Engineer & Consultant bij Arthe 
Civil & Structure, en is gespeciali-
seerd in ondergronds bouwen. Voor 
de aanleg van de Corbulotunnel 
werkt hij sinds 2017 bij COMOL5, een 
consortium van verschillende onder-
nemingen.

Rechts Aanleg van een van de dwarstunnels.
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komen er op de tunnel te staan? Waar moe-
ten we rekening mee houden bij de uitvoe-
ring? Zelf was ik betrokken als lead engineer 
– dus bij de zaken die te maken hadden met 
de constructie zelf, en of die sterk genoeg 
was.”

Wat voor rekenmodellen gebruik je daar-
bij?
“Die modellen gaan steeds een stap verder. 
In dit geval hadden we software waarmee je 
het gedrag van de ondergrond en van de con-
structie samen kan modelleren. In het verle-
den zat die ondergrond er niet letterlijk in, 
maar werd die gerepresenteerd als een 
bepaalde hoeveelheid belasting van de tun-
nel. Als je het met elkaar integreert, krijg je 
veel beter inzicht in hoe alles met elkaar 
samenhangt. Dan zie je het geheel als één sys-
teem met interactie – en dan blijkt dat het 
geheel veel sterker is dan we eerst dachten.
Deze meer waarheidsgetrouwe model-
uitkomsten blijken dus gunstig uit te pakken: 
de berekende verwachte belasting van de tun-
nel door de grondlagen is wat lager dan eer-
der gedacht. Dat zorgt voor een grotere effici-
entie bij het bouwen, en dat is dan weer fijn 
voor de opdrachtgever. Je wilt geen oversized 
constructie maken.”

Wat gaat aan informatie ín die modellen?
“De tunnel en de grondsoorten met hun eigen-
schappen. Voor je begint moet je de onder-
grond echt goed in kaart hebben gebracht: de 
soortelijke gewichten van alle grondsoorten, 
hoe deze zich gedragen als alles droog is, of ver-
zadigd of zelfs als alles compleet onder water 
staat, de wrijvingscoëfficiënten… Dat soort 
eigen schappen. Zo maken we alles inzichtelijk.
We hebben ook specifieke proeven uitgevoerd. 
Bij de aanleg van de dwarsverbindingen 
bevriezen we bijvoorbeeld de ondergrond. 
Maar wat gebeurt er dan, wat worden de 
eigenschappen van de grond, hoe gedraagt 
het ijs zich daar? Welke parameters kan je 
hanteren voor je sommen? Dan moet je eerst 
experimenten in het laboratorium doen.”

Wacht even… je bevriest de grond?
“Ja, of eigenlijk het grondwater – maar de 
grond zit daar natuurlijk gewoon omheen. 
Dat maakt het makkelijker een verbinding 
te graven van de ene naar de andere tunnel. 
Zo’n dwarsverbinding is er voor de veiligheid. 
Als er iets gebeurt in de ene tunnelbuis, moe-

ten mensen de mogelijkheid hebben om naar 
de andere buis te vluchten. Die dwars-
verbindingen moet je achteraf maken, als de 
buizen er al liggen.”

En hoe doe je dat dan, de grond bevrie-
zen?
“Door lansen te boren, van de ene naar de 
andere tunnelbuis. Zo’n lans moet je zien als 
een soort reuzenrietje dat van de ene naar 
de andere buis steekt. Daar doorheen laat 
je koelvloeistof stromen - dan gaat de boel 
vanuit de lans bevriezen en bouwt zich een 
ondergronds ijslichaam op. Maak je een cirkel 
van lansen, dan eindig je zo met een bevroren 
cilinder. Daar kan je vervolgens op een veilige 
manier een dwarstunnel doorheen maken.
Dat zijn echt grote gangen trouwens, met een 
inwendige diameter van meer dan 3,8 meter. 
Mensen op de vlucht moeten zich daar verza-
melen voor ze in de andere buis kunnen, dus 
daar moet genoeg ruimte voor zijn. Uiteinde-
lijk krijg je dan een constructie met een bui-
tendiameter van ruim vier meter in de onder-
grond Dat is echt spectaculair om te doen, 
zo’n kans krijg je niet elke dag.”

Kwamen er meer technische hoogstandjes 
voorbij?
“Tsja, wat is een hoogstandje? De eerste boor-
tunnels kwamen er in de jaren negentig, als 
ik me niet vergis. Vergeleken daarmee zijn we 
echt al veel verder. De bouw van de Corbulo-
tunnel wordt door Franse opdracht gevers aan-
gestuurd, die willen altijd wel proberen of er 
manieren zijn om de bouw nog wat efficiën-
ter en sneller te maken. Een voorbeeld: tijdens 
het boren bouwt men een tunnel ring voor 
ring op. Zo’n ring bestaat uit losse segmen-
ten. Traditioneel zijn dat er acht: zeven grote 
en een die de helft kleiner is. Die kleine is 
dan de sluitsteen. 
Voor de Corbulotunnel hebben we steeds 
zeven segmenten gebruikt, van gelijke grootte. 
Dan moet je dus afsluiten met een grote steen. 
Voordeel is dat het sneller gaat, nadeel dat het 
iets lastiger werken is, en de kans op schade 
dus wat groter. De Franse tunnelbouwers dur-
ven dat te proberen. Bij Duitse opdracht gevers 
zie je dat minder. Die houden graag vast aan 

De coronacrisis leverde ook extra 
uitdagingen op
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Overzicht van het tunnelontwerp. Voor de tunnelbuizen is 450.000 kuub 
grond afgegraven en zijn 15.680 betonnen tunnelsegmenten geplaatst. 

interesse ligt – harde constructies in een zach-
te ondergrond – dan moet je van beide disci-
plines behoorlijk wat weten. Bij Arthe zijn we 
hierin gespecialiseerd en daar heb ik de unieke 
kans gekregen om mee te werken aan diverse 
boortunnelprojecten in binnen- en buitenland.
Je kan hier ook terecht komen vanuit een geo-
studie. Als je gespecialiseerd bent in de onder-
grond, en wil je dit soort werk doen, zou ik 
een ingenieursbureau zoeken dat van beide 
kanten wat meepakt. Je groeit er dan vanzelf 
in. Als ik bij ons op kantoor kijk, dan werken 
daar mensen vanuit de harde materialenkant, 

de harde constructieve kant, mensen die 
gespecialiseerd zijn in de ondergrond, mensen 
die mijnbouw gestudeerd hebben… Je ziet het 
van heel veel kanten samenkomen.
Mijn advies is: als dit je leuk lijkt, zorg dan 
gewoon dat je bij zo’n soort bedrijf terecht 
komt. Je kan echt veel bijleren. Nu ja, behalve 
dan als je achtergrond politicologie is of zo. 
Dan maak je in de tunnelbouw geen schijn 
van kans.”

Marlies ter Voorde

wat zich bewezen heeft.”

Hoe kom je bij zo’n baan terecht? Wat 
moeten onze lezers doen als ze ook de tun-
nelbouw in willen?
“Ik heb civiele techniek gestudeerd in Delft – 
en dan de harde kant, van de betonconstructies. 
Toen ik daarna een baan zocht, wilde ik iets 
met veel afwisseling. Toen ben ik als trainee 
gestart bij ingenieursbureau Grontmij. Dat was 
leuk, ik kreeg de kans om bij veel verschillende 
disciplines mee te kijken, en dus ook bij het 
geotechnische gedeelte te spieken. Als daar je 
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.onderzoek

Permanent 
     zandkorrels 
    scannen
In het onderzoeksproject CoastScan bestuderen verschillende 
onderzoekers van de TU Delft de afkalving en aanwas van 
strand en duinen met de modernste apparatuur: scanners, 
stromingsmeters, drones en satellieten. Vanaf een balkon in 
Noordwijk aan Zee wordt al ruim twee jaar lang vrijwel 
permanent data gewonnen van de verplaatsingen van het zand.  

De laserscanner op een balkon van 
hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee.

Foto: Sander Vos
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Zandvormen als gevolg van objecten op het strand.
Foto: Sander Vos

Laserscan metingen van de effecten van een container op een strand.
Foto: Sander Vos

Het verzamelen van data op deze 
wijze kent uiteraard ook de nodige 
praktische uitdagingen

Vanaf een van de hogere terrassen van het 
luxueuze hotel Huis ter Duin in Noordwijk 
aan Zee tast een laserscanner met een schier 
eindeloze trits onzichtbare lichtpulsjes de 
kustlijn af. Op de centimeter nauwkeurig 
brengt het instrument de hoogteverschillen 
van de duinen en het strand in kaart. Al bijna 
2,5 jaar monitort het vrijwel permanent dit 
stukje kust.
De apparatuur vormt onderdeel van het onder-
zoeksproject CoastScan waar postdoctoraal 
onderzoeker Sander Vos, van de afdeling 
Coastal Engineering aan de faculteit Civiele 
Techniek en Geowetenschappen (CiTG) in Delft, 
leiding aan geeft. Doel van het onderzoek: het 
meten van zandverplaatsing op het strand en 
in de duinen.  “Met de gegevens willen we 
inzicht verschaffen in de weerbaarheid van de 
kust tegen hoog water en golfslag. In totaal zijn 
er onderzoekers van zeven verschillende uni-
versiteiten (waaronder TU Delft,  Universiteit 
Twente, Universiteit Gent en de Bergakademie 
Freiberg) bij betrokken.”
Inmiddels is er, met enkele onderbrekingen 
vanwege onderhoud, voor ruim twee jaar con-
tinu data verzameld van het strand van 
Noordwijk. Het verzamelen van data op deze 

wijze kent uiteraard ook de nodige praktische 
uitdagingen. Zo moest de laserscanner eind 
2020, op verzoek van het hotel, twee meter 
worden verplaatst. 
Het is de bedoeling dat de laserscans tot 2023 
binnen blijven komen, licht Vos telefonisch 
toe. “In Nederland meten we eigenlijk op twee 
manieren de zandverplaatsingen van het 
strand. Dat gebeurt om de maand of om de 
twee maanden met metingen in het veld, en 
het is behoorlijk arbeidsintensief. En Rijkswa-
terstaat meet het gehele Nederlandse kustge-
bied één keer per jaar op. Het idee voor Coast-
scan is om naast deze metingen een aanvul-
lende dataset te maken. We hopen dus in 
totaal vier jaar aan data te kunnen verzame-
len. Ieder uur is er een scan, en iedere scan 
van de laser levert zo’n acht miljoen datapun-
ten op. Dat we een locatie zo lang continu 
monitoren, dat is redelijk uniek.”

 Kalibratie / Vanwaar toch de interesse in 
zandkorrels? Vos: “Op steeds meer plaatsen 
wordt voor de kustverdediging gekozen voor 
grootschalige zandsuppletie, zoals de Zandmo-
tor bij Kijkduin, de Hondsbossche Duinen bij 
Petten en de Prins Hendrikzanddijk op Texel. 

Om te weten hoe robuust deze natuurlijkere 
vorm van kustverdediging is, moeten we de 
dynamiek van de zandverplaatsingen beter 
snappen.”
Bij hoog water wordt zand vanuit de zee 
strandwaarts gestuwd. Als de zee zich weer 
terugtrekt en het strand bloot komt te liggen, 
droogt het zand op en verstuift het, bij wes-
tenwind, richting duinen. Maar bij hoog 
water met hevige golfslag kalft het strand 
juist af. De golven beuken stukken strand los 
en trekken die mee de zee in. Vaak is er dan 
ook een sterke onderstroming. Dit proces – in 
werkelijkheid veel complexer – willen de 
onderzoekers uiteindelijk vatten in modellen. 
Vos werkt onder meer samen met promovenda 
Mieke Kuschnerus, van de onderzoeksgroep 
Optical and laser remote sensing (CiTG). Zij 
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houdt zich bezig met de kalibratie van de 
laserscanner en hoe de veranderingen van het 
zand zijn te detecteren.
“We werken met een vrij nieuwe laserscan-
techniek,” zegt Kuschnerus. “We weten nog 
niet hoe temperatuurverschillen de nauw-
keurigheid van de metingen beïnvloeden. Op 
het strand is het vaak wat warmer dan op 56 
meter hoogte waar de scanner staat. We 
onderzoeken of regendruppels en windstoten 
de metingen vertekenen. Om het apparaat te 
kalibreren, hebben we op verschillende plekken 
in de duinen reflecterende borden geplaatst 
waarvan we de exacte positie weten.”
In 2020 zijn de laserscangegevens onder ande-
re aangevuld met die van stromingsmeters die 
aan palen in de branding zijn bevestigd, vertelt 
Vos. “Verder verzamelden we data met drones, 
videocamera’s, satellieten en zandschrapers.”
Dat laatste instrument, dat de samenstelling 
van het zand analyseert, speelt ook een grote 
rol in het onderzoek. De samenstelling van 
het zand doet er nogal toe in het hele proces 
van duinvorming. Fijn zand waait eerder naar 
de duinen. 

 Zandschraper / CiTG-promovenda Chris-
ta van IJzendoorn heeft in de afgelopen twee 
jaar meerdere keren het strand afgestruind met 
een aan de TU ontwikkelde zandschraper. Om 
de tien meter schaafde ze van een stukje strand 
ter grootte van een pannenkoek exact de boven-
ste twee millimeter af. Het zand gaat in een 
zakje voor latere analyse in het lab.
“Dagjesmensen vragen me vaak waar ik mee 
bezig ben”, vertelt Van IJzendoorn. “Sommige 
mensen denken dat ik vervuiling aan het 
meten ben.”
In zijn eigen onderzoek bekijkt Vos onder 
andere hoeveel zand zich van de kust over de 
tijd naar de duinen verplaatst. Vos: “Het is 
een lastig proces, er worden maar hele dunne 
laagjes per keer afgezet. We meten ook het 
effect van obstakels op het strand. Langs de 
hele kust staan strandtenten die het zand, dat 
richting duinen waait, deels tegenhouden. In 
2020 is met een tweetal containers het effect 
van zo’n gebouw nagebootst.”
Naast de aangroei van de kust is het ook 
belangrijk om meer te weten over de afslag 
van de kust. Zo heeft CiTG-promovendus Paul 
van Wiechen voor het ‘Realdune/Reflex’ expe-
riment een speciaal duin laten aanleggen op 
de Zandmotor bij Den Haag. Tijdens drie stor-
men in november en december 2021 is de 
afslag van het duin met een heel arsenaal aan 
apparatuur gemeten.

 Resultaten / De eerste resultaten van het 
onderzoeksproject zijn inmiddels binnen. 
Zo’n 25 artikelen zijn gepubliceerd. Vos: “Nog 
minimaal vier andere artikelen staan gepland 
om gepubliceerd te worden.” 
Of de scanner ook na 2023 nog data zal verza-
melen, dat vindt Vos lastig te zeggen. “Voor 
ons onderzoek is er budget, maar wil je zoiets 
blijven monitoren, dan kom je toch vaak 
terecht bij andere geldstromen. Wel zijn we 
bezig met andere projecten waarin we kijken 
hoe we op andere manieren vaker kunnen 
monitoren, bijvoorbeeld met camera’s, of 
door minder vaak een scan te maken, of op 
momenten die belangrijk zijn.”

Tomas van Dijk / Geo.brief

Een eerdere versie van dit artikel verscheen in Delft 
Integraal
 
Referenties
1 M. Kuschnerus, D. Schröder, R. Lindenbergh, 2021. 
Environmental influences on the stability of a 
permanently installed laser scanner. Int. Arch. 
Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., vol. 
XLIII-B2-2021, pp. 745–752. 
doi: doi.org/10.5194/isprs-archives-
XLIII-B2-2021-745-2021

Sander Vos. Een laserscan van het strand bij Noordwijk en het strandrestaurant. 
Illustratie uit Kuschnerus et al., 2021.1

‘Dagjesmensen vragen me 
vaak waar ik mee bezig ben’
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.nieuws

Nanodeeltjes plastic aangetroffen op de ijskappen

De verspreiding van extreem kleine plastic 
deeltjes reikt tot in de meest afgelegen en 
ongerepte gebieden van onze planeet, laat 
nieuw onderzoek zien. In de ijskappen op 
Groenland en Antarctica zijn aantoonbare hoe-
veelheden extreem kleine plastic deeltjes ont-
dekt. Onderzoekers troffen diverse soorten 
plastics aan, waaronder deeltjes afkomstig 
van autobanden. De onderzoekers stellen vast 
dat ook deze gebieden veel meer plasticver-
vuiling herbergen dan tot nu toe wordt aange-
nomen.

Nanoplastics, plastic deeltjes die kleiner zijn dan 
een micrometer, zijn mogelijk schadelijk voor aller-
lei soorten organismen, maar zijn door hun geringe 
omvang lastig te meten. De wereldwijde versprei-
ding van nanoplastics was tot nu toe onduidelijk. 
Dat beeld begint de afgelopen jaren echter te kan-
telen, met meer en meer ontdekkingen van micro- 
en nanodeeltjes plastic in gebieden ver gelegen 
van menselijke activiteiten.
Een internationaal onderzoeksteam, onder leiding 
van chemicus Dušan Materić (Faculteit Bèta-
wetenschappen, Universiteit Utrecht), laat in een 
nieuwe publicatie zien dat ook de poolgebieden 
niet zo ongerept meer zijn als ze op het eerste 
oog misschien lijken. Met een nieuwe meet-
methode vonden de onderzoekers aantoonbare 
hoeveelheden nanoplastics in het ijs afkomstig uit 
boorkernen uit Groenland en Antarctica.

    Decennia aan vervuiling / Uit eerdere 
onderzoeken ontstond al het vermoeden dat 
nanoplastics zich ver over de aarde kunnen ver-
spreiden door mee te liften op wind- en water-
stromingen. Zo ontdekten Materić en collega’s 
eind vorig jaar al nanoplastics in ijs van de 

Alpen. Toch was het team verrast dat ze aan-
toonbare hoeveelheden aantroffen in poolijs. 
Materić: “Nu weten we dat nanoplastics ook 
terechtkomen in deze uithoeken van de wereld, 
en ook in welke hoeveelheden. Het toont aan 
dat plasticvervuiling een veel groter probleem is 
dan we dachten.” 
Uit de metingen blijkt ook dat de vervuiling al 
decennialang gaande is. “In het Groenlandse ijs 
zien we dat nanoplastic-vervuiling al sinds de 
jaren zestig optreedt”, zegt Materić. “Organis-
men in die omgeving, en waarschijnlijk ook in 
de rest van wereld, staan daar dus al zeer lange 
tijd aan bloot. Dat komt nu pas aan het licht, 
omdat we kortgeleden geschikte meetappara-
tuur hiervoor hebben ontwikkeld.”

   Slijtende autobanden / Het team van 
onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de 
Universiteit van Kopenhagen en de Vrije Univer-
siteit Brussel stuitte op diverse soorten plastics 
in het poolijs. Ruim de helft bestond uit poly-
ethyleen, dat vaak als basis dient voor plastic 
verpakkingsmateriaal, kabels en vezels. In het 
Groenlandse ijs vonden de onderzoekers ook 
nanoplastics die vrijkomen door slijtage van 
banden. 
Wel verschilden de hoeveelheden gemeten 
nanodeeltjes plastic in het Noord- en Zuidpool-
ijs: het ijs uit Groenland bevatte gemiddeld 13,2 
nanogram per milliliter, terwijl het Zuidpoolijs 
52,3 ng/ml bevatte.
Omdat nanoplastics nu in allerlei uithoeken van 
de wereld terecht lijken te komen, pleiten Materić 
en collega’s voor meer onderzoek naar de giftig-
heid en verspreiding ervan. Waarschijnlijk konden 
de deeltjes in de poolgebieden terechtkomen 
door een complexe samenhang van factoren, 
waaronder lucht- en zeestromingen, uitstoot, 
neerslag en opname door het ijs. Materić: “Meer 
onderzoek is zeker nodig om uiteindelijk de bron-
nen van nanoplastics in poolijs in te perken.”

Bron: Universiteit Utrecht

In het Groenlandse ijs vonden de 
onderzoekers ook nanoplastics die 
vrijkomen door slijtage van banden

IJsboren op de Groenlandse ijskap. 
Foto: Helle Astrid Kjær

> Dušan Materić, Helle Astrid Kjær, Paul Vallelonga, 
Jean-Louis Tison, Thomas Röckmann, Rupert 
Holzinger 2022. Nanoplastics measurements in 
Northern and Southern Polar Ice. Environmental 
Research, online.
doi:10.1016/j.envres.2022.112741
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NJG Volume 100
Dit is een bijzonder jaar voor het NJG - 
Netherlands Journal of Geosciences. Het 
NJG is namelijk aanbeland bij Volume 100, 
na een bewogen historie van overnames 
en naamswijzigingen die in 1923 begon. 
Tijd dus om stil te staan bij dit moment en 
terug te blikken op het mooie archief aan 
publicaties dat inmiddels geheel digitaal 
beschikbaar en vrij toegankelijk is. We wil-
len een aantal bijzondere auteurs laten ver-
tellen over hun NJG-publicaties, en discus-
siëren over de toekomst van het blad. Kom 
dus op vrijdag 1 april naar het Teylers 
Museum in Haarlem, dat net zoals het NJG 
een mooie verzameling aan weten-
schappelijke snuisterijen vertegenwoordigt.

Datum
Vrijdag 1 april 2022: 14:00 – 17:00 

Locatie 
Teylers Museum, 
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem

Programma
14:00 - Ontvangst en inloop
14:30 - Welkom - Stichting NJG
14:35 - NJG door de tijd - Henk Kombrink
14:45 -  Praatjes door Bert Boekschoten, 

John Jagt en anderen.
16:15 -  Paneldiscussie met voormalige edi-

tors-in-chief
16:45 -  De toekomst van NJG - Plenaire dis-

cussie 
17:00 - Afsluitende borrel

Aanmelding kan via de KNGMG website, 
kosten voor deze bijeenkomst zijn 10 euro 
per persoon. Online deelname is gratis.
www.kngmg.nl/volume-100-voor-het-njg/
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Uitgedoofde hydrothermale bronnen op de 
bodem van de Arctische Oceaan, meer dan 
700 meter diep, vormen plekken waar het 
wemelt van sponsdieren, zeesterren en ane-
monen. Dat ontdekten Duitse, Nederlandse en 
Noorse onderzoekers tijdens een expeditie op 
de ijsbreker Polarstern. Bijna nog verbazing-
wekkender is hoe de ongewervelde organis-
men in leven weten te blijven op deze onher-
bergzame plek: door zich te voeden met de 
overgebleven resten van zeedieren die duizen-
den jaren geleden leefden toen het gebied nog 
vulkanisch actief was.

De bodem van de met permanent zeeijs bedekte 
Arctische zee wordt beschouwd als een van de 
meest voedselarme gebieden ter wereld. Slechts 
weinig voedseldeeltjes weten de zeebodem te 
bereiken, en het schaarse licht onder het zeeijs 
beperkt de productiviteit van algengroei in de 
bovenste waterkolom.
Des te groter was dan ook de verbazing van 
wetenschappers aan boord van het onderzoeks-
schip Polarstern toen zij dichtbevolkte kolonies van 
sponzen en ander ongewerveld leven aantroffen 
op de Langseth Ridge, een onderzeese bergrug 
tussen Spitsbergen en Groenland, op dieptes van 
meer dan 700 meter. De sponsgemeenschappen 
hebben zich weten te vestigen op uitgedoofde 
hydrothermale bronnen en bleken opvallend 

divers. De wetenschappers troffen verschillende 
soorten sponzen, maar ook zeesterren, anemonen 
en borstelwormen. Sommige sponzen bleken bijna 
een meter groot. Het is de eerste keer dat weten-
schappers zo noordelijk een complexe sponsge-
meenschap ontdekken.

   Kokerwormen / Dat zette de onderzoekers 
ook direct voor een raadsel: hoe wisten deze orga-
nismen zich in leven te houden?  Na grondig 
speurwerk bleken de organische overblijfselen van 
organismen, die leefden toen het gebied twee- tot 
drieduizend jaar geleden vulkanisch actief was, de 
bron van de huidige voedselketen. Teresa Morgan-
ti, wetenschapper bij het Max Planck Instituut voor 
Mariene Microbiologie in Bremen, vertelt: “Onze 
analyse onthulde dat de sponzen een symbiose 
hebben met gespecialiseerde micro-organismen 
die oud organisch materiaal omzetten. Dat stelt 
sponzen in staat om voedsel te winnen uit de 
bewaard gebleven resten van de voormalige, 
inmiddels uitgestorven, bewoners van de hydro-
thermale bronnen, zoals kokerwormen.”
Het vermoeden is dat er meer van zulke sponsge-
meenschappen bestaan. Morganti: “Dit gebied is 
vrijwel niet onderzocht, wat verklaarbaar is gezien 
de moeilijke omstandigheden om een met zeeijs 
bedekte diepzeebodem te kunnen observeren en 
bemonsteren.”
De onderzoekers onderstrepen in hun publicatie in 
Nature Communications het belang om de biodi-
versiteit van zulke Arctische sponsgemeenschap-
pen goed in kaart te brengen. Het Arctische gebied 
is een regio waar klimaatverandering grote impact 
op heeft. 

Bron: Max Planck Institute for Marine Microbiology 

> T. M. Morganti, B. M. Slaby, A. De Kluijver, K. 
Busch, U. Hentschel, J. J. Middelburg, H. Grotheer, 
G. Mollenhauer, J. Dannheim, H. T. Rapp, A. Purser 
& A. Boetius, 2022. Giant sponge grounds of Central 
Arctic seamounts are associated with extinct seep 
life. Nature Communications, online.
doi: 10.1038/s41467-022-28129-7

Tuinen van sponsdieren ontdekt op bodem 
Arctische Oceaan

Verschillende sponzen groeiend op de noordelijke 
Langseth Ridge.
Foto: Alfred-Wegener-Institut / PS101 AWI OFOS system
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Permische diepwater-afzettingen
 Karoo Bekken, Zuid-Afrika

.geofoto
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 ongeveer 32°43’42” Zuid en 19°57’56” Oost /  
Door subductie van de paleo-Pacifische oceanische plaat langs de zuidgrens van het Gon-
dwana supercontinent gedurende het Laat-Carboon en Perm ontstond een brede deforma-
tiezone, de Cape Fold Belt, in het zuidwestelijk deel van het huidige Zuid-Afrika. Gelijktij-
dig ontwikkelde zich een omvangrijk asymmetrisch voorlandbekken, het Karoo Bekken, 
over de externe zone van de Cape Fold Belt en het aangrenzende deel van het Precambri-
sche Kaapvaal kraton. Het langzaam dalende westelijke deel van het Karoo Bekken, 
genaamd Tanqua Karoo, werd vanuit het zuidwesten opgevuld door dikke klastische sedi-
menten die samen de Karoo Supergroep vormen. Deze Supergroep is onderverdeeld in 
drieën, met van onder naar boven de glaciale Dwyka Groep (Westfalien tot Vroeg-Perm), 
de mariene Ecca Groep (Perm) en de fluviatiele Beaufort Groep (Permo-Trias). Een mar-
kant onderdeel van de 1400 meter dikke Ecca Groep in de Tanqua Karoo is de Skoorsteen-
berg Formatie, een ‘basin floor fan complex’, dat is opgebouwd uit vijf fijnkorrelige diep-
zee-fans met een totale dikte van 400 meter. De slechts licht gedeformeerde Skoorsteen-
berg Formatie dagzoomt over een oppervlak van ruim 650 vierkante kilometer in prachti-
ge 3D ontsluitingen in een woestijnachtig gebied.

De Skoorsteenberg Formatie heeft veel aandacht gekregen van aardwetenschappers 
omdat de zandige turbidieten in deze eenheid een goed reservoir-analoog zijn voor olie- 
en gasvoorkomens in oude diepwaterafzettingen. Een belangrijke stap voorwaarts in de 
studie van deze diepzee-fans is gemaakt door het ‘NOMAD’ (Novel Modeled Analog Data) 
consortium, bestaande uit de universiteiten van Liverpool, Stellenbosch en Delft, met 
Statoil en Schlumberger als industrie-partners. In 2002 – 2003 voerde dit consortium 
zeven boringen uit binnen het ontsluitingsgebied van de Skoorsteenberg Formatie, met 
een diepte van honderd tot 280 meter. Deze putten leverden een schat aan nieuwe gege-
vens op in de vorm van boorkernen (in totaal 1250 meter) en uitgebreide elektrische logs, 
die vervolgens werden gecorreleerd en geïntegreerd met tweehonderd sedimentologische 
klifprofielen van de Skoorsteenberg Formatie. Hierdoor kon een meer gedetailleerde 
reconstructie van de fans worden gemaakt, inclusief de interne opbouw (‘stacking pat-
terns’) en sedimentologie, laterale facies- en dikteveranderingen, geulpatronen en stroom-
richtingen, en de invloed van subtiele variaties in zeebodem topografie. Voorts werd de 
mineralogie van de turbidieten en kleiige intra- en interfan intervallen onderzocht. Mede 
dankzij deze studies is het mogelijk geworden om de Skoorsteenberg diepzee-fans op de 
juiste (seismische) schaal te vergelijken met zowel moderne onderzeese fans, zoals die van 
de Amazone en Mississippi, als oudere diepwaterafzettingen, bijvoorbeeld Tertiaire fans 
in de Golf van Mexico, Noordzee, Nigeria en offshore Noord-Borneo.

Bijgaande foto toont een pakket zandrijke turbidieten in Fan 3 van de Skoorsteenberg For-
matie op locatie Loskop Zuid (hoogte 610 meter). Zichtbaar op de achtergrond zijn de 
tafelbergjes van de Loskop Tweeling (rechts) en het lint van dunne vegetatie van de oost-
west lopende Gemsbokvallei. Daarachter ligt het Skoorsteenbergmassief (1190 meter) dat 
bestaat uit een opeenvolging van fans 3 en 4, die fraai dagzomen in de voorste kliffen van 
het massief, met daarop fan 5, waarvan het zandige bovenste interval het hoge brede pla-
teau definieert. De piramidevormige top van de Skoorsteenberg wordt gevormd door 
ondiepere afzettingen (slope en prodelta) van de Permische Kookfontein Formatie.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook: www.earthimagegallery.com
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 Rechter Blaustein /	Naast	de	bekende	blauwe	steen	uit	
België	(Doornikse	kalksteen,	Naamse	of	Maaskalksteen	en	Bel-
gische	blauwe	hardsteen)	en	de	Aachener	Blaustein,	is	er	ook	
nog	een	veel	minder	bekende	blauwe	steen:	Rechter	Blaustein.	
Deze	steen,	uit	het	dorpje	Recht	in	de	gemeente	St.	Vith	langs	
de	Belgisch-Duitse	grens	in	de	Ardennen,	is	slechts	lokaal	
gebruikt.	Negatief	geformuleerd	gaat	het	om	leien	die	zich	
niet	dun	genoeg	lieten	splijten.	De	steen	kreeg	wel	allerlei	
toepassingen,	zeker	nadat	in	de	eerste	helft	van	de	achttiende	
eeuw	enkele	steenhouwers	uit	Tirol	in	Recht	neerstreken.	Als	
bouwsteen	is	de	steen	onder	meer	toegepast	aan	de	lokale	
Sint-Aldegondiskerk.	De	steen	vond	in	de	negentiende	eeuw	
ook	allerhande	andere	toepassingen.	Zo	zijn	er	behalve	diver-
se	grafzerken	een	zuurkoolvat,	een	doopvont	en	een	varkens-
trog	uit	Rechter	Blaustein	bewaard.

Geologisch	gezien	gaat	het	om	blauw-grijze,	soms	paarsige	fyl-
lieten	afgezet	in	het	Vroeg-Ordovicium	(Tremadocien-Florien).	
In	het	pakket	komen	dunne	vulkanische	aslagen	en	spessar-
tien-rijke	kwartsieten	voor	(de	zogenaamde	coticule),	net	als	
meer	naar	het	noorden	in	het	Venn-Stavelot	massief	in	de	

paarse	fyllieten	in	de	omgeving	van	Vielsalm	en	Salmchâteau,	
waar	de	coticule	werd	ontgonnen.	De	gesteenten	zijn	laaggra-
dig	metamorf,	met	piek	metamorfe	condities	tot	400	–	450°C	
en	2	–	3	kilobar.	De	steen	werd	eerst	in	dagbouw	ontgonnen;	
vanaf	de	jaren	tachtig	van	de	negentiende	eeuw	tot	de	Eerste	
Wereldoorlog	gebeurde	dat	ondergronds.	De	groeve	in	Recht	
snijdt	door	de	gesteenten	van	de	formaties	van	Jalhay	en	
Ottré	(het	oude	Salmien	1	en	2).	In	de	diepere	delen	van	de	
groeve	bevindt	zich	de	Colanhan	Member	van	de	laatste	for-
matie,	waaruit	de	Rechter	Blaustein	werd	gewonnen.	De	oude	
ondergrondse	groeve	is	inmiddels	een	museum.

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland
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Portaal van de Sint-Aldegondiskerk in Recht.De voormalige groeve in Recht, nu Rechter Blausteinmuseum.
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De rol van waterkwaliteit bij 

waterschaarste
Het jaar 2021 werd getekend door watertekorten en overstromingen. De 
Verenigde Staten en Siberië kregen in de zomer recordtemperaturen voor 
hun kiezen, hittegolven teisterden de landen rond de Middellandse Zee, en 
overstromingen die Nederland, België en Duitsland in juli troffen vormden de 
op een na duurste natuurramp van het jaar voor verzekeraars. Geen prettige 
zaken, maar wel een passende aanleiding voor een interview met hydrologe 
Michelle van Vliet aan de Universiteit Utrecht. Met een VIDI-beurs van NWO 
onderzoekt ze de wereldwijde waterschaarste bij droogte en hittegolven. 

.interview
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Het waterpeil in Lake Mead, 
het grootste stuwmeer in de 
Verenigde Staten, stond nog 
niet eerder zo laag als 
tijdens de droogte vorig jaar 
zomer.
Foto: Shelley Zile / Pixabay
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Waterschaarste. Dat betekent toch dat de 
hoeveelheid water die op een bepaalde 
plek gewonnen kan worden klein is ten 
opzichte van de hoeveelheid die nodig is?
“Niet helemaal, met die definitie zie je iets 
belangrijks over het hoofd, namelijk de water-
kwaliteit. En die is afhankelijk van de vraag 
waar je het water voor wilt gebruiken. Elke 
sector stelt andere waterkwaliteitseisen. Koel-
water voor bijvoorbeeld elektriciteits-
centrales, industrieën en datacentra mag niet 
te warm zijn. Voor landbouwers die het water 
voor irrigatie gebruiken mag het zoutgehalte 
niet te hoog zijn. Water dat voor de ene sector 
niet voldoet, kan voor een andere sector dus 
prima zijn. Als wij waterschaarste bestuderen, 
kijken we daarom niet alleen hoevéél water 
er nodig is, maar ook aan welke kwaliteit het 
water voor elke sector moet voldoen. En naar 
technologieën waarmee je de waterkwaliteit 
kan verbeteren. Ontziltingsinstallaties bij-
voorbeeld. Of zuiveringsinstallaties voor afval-
water.”

Maakt het meewegen van de kwaliteit de 
schaarste veel groter?
“Ja, het scheelt best veel. Als je de water-
schaarste berekent met de traditionele metho-
den, dus door de hoeveelheid beschikbaar 
water af te wegen tegen het watergebruik, dan 
heeft ongeveer dertig procent van de wereldbe-
volking te maken met zware waterschaarste. 
Neem je de kwaliteit ook mee, dan kom je uit 
op veertig procent. 
Het wrange daarbij is dat de waterkwaliteit 
vooral een probleem is in landen waar de 
waterschaarste toch al het grootst is, zoals 
in Azië. China en India zijn belangrijke water-
schaarsteregio’s in de wereld. Daar onttrekken 
de landbouw, de industrie en de huishoudens 
niet alleen veel water aan de regio, maar dra-
gen ze ook bij aan watervervuiling. In veel 
gebieden daar wordt het afvalwater direct 
geloosd, zonder verdere zuivering. Het water 
benedenstrooms voldoet dan uiteindelijk niet 
meer aan de kwaliteitseisen voor sommige sec-
toren. Dat levert dus een extra bijdrage aan de 
toename van de waterschaarste.”

Het IPCC bracht vorig jaar opnieuw een 
zorgwekkend rapport uit over de opwar-
ming van het klimaat. Heeft de opwar-
ming veel invloed op waterschaarste?
“Ja, vooral vanwege de verwachte toename 
van extreme situaties zoals droogte en hitte-
golven. In zulke omstandigheden is er niet 
alleen minder water beschikbaar, maar zien 
we ook een enorme toename in de vraag naar 
water, bijvoorbeeld voor huishoudens, irriga-
tie of koeling.
Daarnaast treedt er bij een lagere beschik-
baarheid van water ook minder verdunning op 
van verontreinigingen in het water. Dus gaat 
de concentratie van die verontreinigingen 

De waterkwaliteit is vooral 
een probleem in landen 
waar de waterschaarste 
toch al het grootst is

CV Michelle van Vliet 
Michelle van Vliet studeerde Fysische Geografie in Utrecht, werkte bij Deltares, en promoveerde in 2012 in Wage-
ningen op de invloed van klimaatverandering op rivierafvoer en de watertemperatuur van rivieren wereldwijd. 
Als postdoctoraal onderzoeker werkte ze bij het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Oos-
tenrijk en aan de Princeton University in de Verenigde Staten. Vanaf 2015 werkte ze in Wageningen en onderzocht 
ze met een VENI-beurs de rol van waterkwaliteit als onderdeel van waterschaarste.
Sinds 2019 werkt ze als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht.

ERC
Eind vorig jaar werd bekend dat Michelle van Vliet een European Research Council (ERC) Starting Grant van 1,5 
miljoen euro ontvangt om te gebruiken voor haar onderzoeksproject B-WEX (Balancing clean Water and Energy 
provision under changing climate and eXtremes). Het onderzoek richt zich op het krijgen van inzicht in hoe 
waterenergie systeem processen zich gedragen in tijd en ruimte, onder extreme weersomstandigheden. Dergelijk 
inzicht is nodig om de groeiende wereldbevolking van voldoende schoon water en energie kunnen voorzien onder 
een veranderend klimaat en weerextremen in de komende decennia. Het doel is om een nieuw integraal water-
energie-systeemmodel te ontwikkelen om de effecten van verschillende ontwikkelingen op het gebied van waterbe-
heer en de energietransitie door te rekenen, met inbegrip van de effecten van huidige en toekomstige weerextre-
men. 

Michelle van Vliet
Foto: Ed van Rijswijk / 
Universiteit Utrecht



omhoog en de kwaliteit achteruit. Tel hier de 
hoge watertemperaturen nog eens bij op, en je 
ziet de waterschaarste omhoog gaan – zowel 
voor mensen als voor aquatische ecosyste-
men.”

Signaleren jullie alleen problemen, of kij-
ken jullie ook naar oplossingen?
“Hiervoor deed ik onderzoek in het kader van 
een VENI-beurs, dat ging vooral om het ontwik-
kelen van dit nieuwe concept en het analyseren 
van het probleem. Mijn VIDI-onderzoek, dat net 
van start is gegaan, heeft als doel om naast oor-
zaken ook oplossingen voor waterschaarste te 
vinden, en dan vooral te kijken naar de extreme 
situaties zoals hitte en droogte.
Er zijn dus grofweg drie oorzaken voor de 

De droogte tijdens de zomer 
van 2018 resulteerde in 
verhoogde saliniteit in 
Nederlandse rivieren. 
Metingen van de saliniteit in 
de Rijn bij monitorings punten 
Lobith (a), Nieuwegein (b), 
Andijk (c), Nieuwersluis (d), 
en in de Maas bij Eijsden (e) 
en Keizersveer (f) tijdens de 
periode 2014 – 2018 (juni – 
november). 
Illustratie uit: Emma Wolff & Michelle 
van Vliet, 2021. Impact of the 2018 
drought on pharmaceutical concentra-
tions and general water quality of the 
Rhine and Meuse rivers.  Science of 
The Total Environment, 778. doi: 
10.1016/j.scitotenv.2021.146182

schaarste: de afname van de beschikbaarheid 
van water, de toename van de vraag, en de ver-
slechtering van de kwaliteit. Met dat in 
ons achterhoofd kunnen we verschillende 
watermanagement-opties gaan testen. De 
waterbeschikbaarheid kan je bijvoorbeeld ver-
groten door te zorgen voor meer opslag-
capaciteit, of door zeewater te ontzilten om de 
zoetwatervoorraad aan te vullen. Het gebruik 
kan je proberen te verminderen, bijvoorbeeld 
door andere irrigatiemethoden toe te passen 
of efficiëntere koelwatersystemen te ontwer-
pen. En om de kwaliteit te verbeteren kan je 
meer aan zuivering doen, of meer afvalwater 
van de ene sector laten hergebruiken door een 
andere sector.
Dus als we weten welke oorzaken – of welke 

interactie van oorzaken – in welke delen van 
de wereld het zwaarst wegen, kunnen we 
beter bepalen welke maatregelen per gebied 
het best werken.”

Hoe onderzoeken jullie dat?
“Door gegevens te verzamelen uit verschillende 
databases, en die te modelleren. Tot nu toe 
hebben we gewerkt met een mondiaal model-
systeem, waarin je gebruik maakt van wereld-
wijde hydrologische modellen, sectorale 
watergebruikersmodellen en een mondiaal 
waterkwaliteitsmodel. In zo’n modelsysteem 
komt de aanwezigheid van water samen met 
het gebruik van de hoofdsectoren – zoals de 
landbouw, huis houdens, industrieën en elek-
triciteitscentrales – en bij ons dus ook met de 
waterkwaliteit.
Wat we zien: de energiesector heeft vooral 
last van opwarming van het water, voor irri-
gatie is een te hoge saliniteit vaak een pro-
bleem, en voor huishoudens naast saliniteit 
ook verontreinigingen en aanwezige nutriën-
ten. Overigens kijken we ook naar de natuur. 
Veel ecosystemen hebben last van hoge nutri-
entenniveaus en organische verontreiniging.”

Wat is er nieuw in het VIDI-onderzoek?
“We kijken nu voor het eerst naar de interac-
ties tussen waterbeschikbaarheid, waterkwali-
teit en watergebruik. We werken aan een 
nieuw, integraal modelsysteem, waarin we 
deze interacties allemaal meenemen en ver-
schillende water management-opties doorreke-
nen. Daarmee gaan we kijken welke maatrege-
len het meest geschikt zijn voor welk gebied, 
en dat dan voor verschillende mogelijke scena-
rio’s voor de 21e eeuw. Hiervoor zijn twee nieu-
we promovendi en een wetenschappelijke soft-
ware-engineer aangesteld.”

Hoe zit het eigenlijk met de waterkwaliteit 
bij ons in Nederland, waar we de wc 
gewoon doorspoelen met drinkwater?
“Je kan je inderdaad afvragen of je water van 
hoge kwaliteit daar wel voor moet gebruiken. 
Maar wij kijken naar het mondiale probleem. 
Als je de wereldwijde waterschaarste terug wilt 
dringen kan je in landen als China en India 
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De energiesector heeft 
vooral last van opwarming 

van het water

grotere slagen maken dan in Nederland. Dat 
neemt niet weg dat Nederland wat betreft het 
hergebruiken van (gezuiverd) afvalwater nog 
wel grote stappen kan maken.”

Hoe ben je in dit onderzoek terecht- 
gekomen? 
“Tijdens mijn studie fysische geografie in 
Utrecht vond ik met name de invloed van kli-
maatverandering op hydrologie interessant, 
ook vanwege de maatschappelijke relevantie. 
Dat was toen nog echt een onderzoeksthema 
in opkomst. Mijn promotieonderzoek ging 
daar ook over. 
Later, in mijn periode als postdoc, ben ik mij 
meer gaan richten op de relaties tussen water 
en de energie- en landbouwsector. Toen begon 
ik mij steeds meer te realiseren dat daarbij 
niet alleen waterkwantiteit, maar ook water-
kwaliteit moet worden meegenomen.
De hoofdvraag waar ik nu samen met de pro-
movendi en postdocs aan werk is: hoe kunnen 

we de groeiende wereldbevolking van vol-
doende schoon water, voedsel en energie blij-
ven voorzien onder de huidige veranderende 
omstandigheden?”

Ben je optimistisch?
“Als onderzoeker en docent denk ik dat het 
belangrijk is goede moed te houden, en er op 
te vertrouwen dat onze resultaten in de prak-
tijk worden opgepakt. Het is in elk geval al 
goed om te zien dat studenten enthousiast 
zijn om aan dit soort thema’s te werken en 
met goede ideeën komen. 
Wel is het zo dat alleen een toename in aan-

dacht voor klimaat- en duurzaamheids-
vraagstukken niet voldoende is. We moeten 
ook echt concrete stappen gaan maken. Maar 
ook daarin blijf ik optimistisch. Ik vind het 
belangrijk het enthousiasme voor dit werk op 
de studenten over te dragen. Zij gaan straks 
de arbeidsmarkt op, komen in beleid terecht, 
gaan voor overheden werken…”

Vorig jaar is je derde kind geboren, heeft 
dat nog invloed op hoe je tegen je werk 
aan kijkt?
“De toekomstscenario’s in onze modellen 
gaan vaak tot het jaar 2050 of 2100. Als je 
jonge kinderen hebt realiseer je je ineens dat 
dat eigenlijk helemaal niet zo ver weg is. In 
2050 zijn zij jonger dan ik nu ben. Door de 
kinderen is de toekomst als het ware dichter-
bij gekomen.”
 

Marlies ter Voorde

Satellietbeelden van het Aralmeer in 2014 (links) en 2000 (rechts). Door droogte in de zomer van 2014 viel het oostelijke gedeelte van het meer voor het eerst 
geheel droog. Foto: NASA Earth Observatory
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NWO maakte eind vorig jaar bekend welke jonge onderzoekers in het 
wetenschapsdomein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) een 
Veni-beurs van maximaal 280.000 euro ontvangen. Aan een opvallend 
hoog aantal aardwetenschappelijke projecten werd een beurs toege-
kend. Geo.brief zet de verschillende projecten kort op een rij en licht 
twee opvallende projecten uitgebreider toe.

NWO Veni-beursen bieden gepromoveerde onderzoekers de mogelijk-
heid om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. Veni 
maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentpro-

gramma waarbinnen onderzoekers vrij zijn om hun eigen onderwerp 
voor financiering in te dienen. NWO selecteert onderzoekers op basis 
van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het 
onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onder-
zoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.
Voor de Exacte en Natuurwetenschappen hebben 64 van de 308 inge-
diende aanvragen een Veni-beurs ontvangen. In twee andere onder-
zoeksdomeinen wordt later dit jaar de knoop doorgehakt aan welke 
projecten een beurs wordt toegekend.

Keur aan aardwetenschappelijke projecten ontvangt Veni-beurs

State-of-the-art climate models predict a rela-
tively steady increase in temperature for the 
coming centuries. There is growing evidence, 
however, for abrupt climate change through tip-
ping points. Gradual global warming of the 
atmosphere and oceans might trigger the cata-
strophic release of carbon from certain reser-
voirs, causing more and more warming in a 
positive feedback loop. Even though they rep-
resent strong potential amplifiers of global 
warming, these important carbon cycle tipping 
points are currently lacking from climate model 
scenarios of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), as their threshold 
warming and impact remain unconstrained. 
With her Veni grant, paleoclimate scientist Mar-
got Cramwinckel (Utrecht University) aims to 
identify, understand, and quantify carbon cycle 
tipping points in the Earth System. 

Critical climate transitions: 
is there a carbon cycle tipping point ahead? 

resent a strongly amplified response of massive 
carbon release in response to a small initial forc-
ing, indicating non-linear feedbacks and possibly 
tipping points were involved. And the same car-
bon reservoirs that are important nowadays have 
been proposed as culprits. 
To investigate these carbon emission events fur-
ther, I will employ a two-pronged approach using 
climate reconstructions and carbon cycle mode-
ling. To detect carbon cycling tipping points in the 
geological record and to disentangle forcings 
from feedbacks, I will apply mathematical and sta-
tistical tools like early warning signal and causality 
time series analyses. Furthermore, to try and 
reproduce these carbon cycle tipping points, I will 
develop and run a carbon cycle model that will be 
tuned and validated using the geological record. 
After three years, my project CC-Tip will then 
hopefully bring new insights into carbon cycle tip-
ping points and be relevant for future projections! 

Margot Cramwinckel  

An example of a fast-release carbon reservoir is 
frozen soil known as permafrost, which stores 
roughly twice the amount of carbon currently in 
the atmosphere, and which is already showing 
signs of carbon release in response to warming. 
Next to permafrost, organic carbon is also stored 
in regular soils and peatlands. Third, large 
amounts of methane are stored in the ocean floor, 
currently frozen as an ice-like structure that might 
likewise destabilize under warming. If we want to 
limit future warming past the next century to a cer-
tain magnitude, such as the two degrees target of 
the Paris Agreement, it is very important to deter-
mine if and when these carbon reservoirs will tip – 
or abruptly release carbon – in the future. 
However, our historical measurements do not 
(yet) contain carbon cycle tipping points, and 
importantly do not cover the long timescales that 
the carbon cycle operates on. Therefore, our best 
real world analogues are those that occurred in 
the geological past, as key knowledge on the 
dynamics of past climate and carbon cycle is pre-
served through biogeochemical clues in deep-sea 
sediments. 

   Hyperthermal events / With CC-Tip, I will 
use a set of climate and carbon cycle perturba-
tions that occurred in the early Eocene – around 
56 to 50 million years ago – as natural experi-
ments. These so-called hyperthermal events rep-

Margot Cramwinckel in the Brecon Beacons, 
pondering the mysteries of the carbon cycle.
Photo: Emily Hollingsworth

.nwo
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Calcium carbonates (CaCO3) are a family of 
biogenic minerals, abundant at the ocean sur-
face where they are secreted by organisms to 
construct their shells and skeletons. They are 
also abundant at the seafloor, where they accu-
mulate upon the death of their host organism: 
more than a quarter of the surface of the Earth 
is covered by marine sediments rich in CaCO3. 
This Veni project focuses on the role of the min-
eral aragonite. Geochemist Olivier Sulpis (Utre-
cht University) uses a combination of laborato-
ry experiments, innovative computer models 
and oceanographic expeditions to answer the 
question: what is the role of aragonite dissolu-
tion at the seafloor in the global carbon cycle?

When a vast quantity of CO2 is emitted to the 
atmosphere, for example through natural pertur-
bations or fossil fuel burning, the ocean acidifies, 
and the CaCO3 sedimentary reservoir dissolves in 
response. CaCO3 dissolution releases alkalinity, 
which chemically buffers the ocean and neutraliz-
es the excess atmospheric CO2. Seafloor CaCO3 
dissolution will be the ultimate natural sink of 
anthropogenic CO2 on multimillennial timescales. 
Determining how fast CaCO3 minerals in the 
ocean dissolve is thus essential to predict future 
climate and to determine Earth’s long-term resil-
ience to human activities.
Most CaCO3 in the open ocean is in the form of 
calcite and aragonite, minerals with a similar 
chemical composition but different crystal struc-

Aragonite at the Seafloor: a secret PlayEr in the  
ReGulation of Earth’s climate? (ASPERGE)

tures and hence solubilities. Calcite, the least sol-
uble form, constitutes the shells of most coccolith-
ophores and foraminifera (see figure 1), abundant 
planktonic organisms. Aragonite, more soluble 
than pure calcite, mostly makes up the skeletons 
of pteropods, a family of free-swimming sea 
snails. As they sink toward the seafloor, CaCO3 
grains begin to dissolve in deeper waters, 
because their solubility increases with increasing 
pressure and decreasing temperature.
Below the aragonite saturation depth, the depth at 
which seawater undersaturation with respect to 
aragonite first occurs and below which aragonite 
should dissolve, aragonite grains are rarely pre-
served in sediments. This contrasts with calcite, 
which is commonly found in marine sediments up 
to several kilometers below the calcite saturation 
depth. That aragonite disappears at shallower 
depths than calcite in sediments is coherent with 
aragonite’s greater solubility, but why is aragonite 
not preserved in sediments below its saturation 
horizon whilst calcite ordinarily is?

   Sources and sinks / While the marine 
cycle of calcite is relatively well understood and 
quantified, we know surprisingly little about the 
sources and sinks of aragonite in the ocean. For 
example, published estimates of the contribution 
of aragonite to global CaCO3 production in the 
modern ocean span a very wide range: from ten 
to ninety percent. Although rarely preserved in 
sediments, there is clear evidence that aragonite 
reaches the seafloor even deep below its satura-

tion depth. Sediment traps have recorded high 
concentrations of pteropod genetic material and 
suspended aragonite far below the aragonite sat-
uration depth. Thus, a large proportion of settling 
aragonite grains in the ocean may dissolve at or 
near the sediment-water interface. Let us now 
consider a sedimentary system in which calcite 
and aragonite are both present in seawater under-
saturated with respect to both minerals, i.e. surro-
gate for a deep-sea sediment. From a thermody-
namic perspective, aragonite and calcite should 
both dissolve, releasing alkalinity and raising 
CaCO3 saturation states. Since aragonite is more 
soluble than calcite, if aragonite dissolution is fast 
enough, then, as long as aragonite is present and 
dissolving, seawater could remain oversaturated 
with respect to calcite. As there is nothing to keep 
seawater saturated with respect to aragonite, 
since it is the most soluble mineral present, arag-
onite would eventually fully dissolve. 
In this conceptual model, the interaction between 
calcite and aragonite is unidirectional, and the 
preferential preservation of calcite in sediments is 
caused by the dissolution of deposited aragonite 
at the seafloor. This represents a deep-sea, car-
bonate version of galvanization, in which arago-
nite sacrifices itself to protect the underlying cal-
cite. In this project, I will test this idea by a combi-
nation of laboratory experiments, innovative com-
puter models and oceanographic expeditions.

Olivier Sulpis

From left to right,  a coccolithophore (Photo: William Balch & Colin Fisher), a foraminifer (Photo: Howard Spero)  
and pteropod (Photo: Anton Chichvarkhin).
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Hoe de huidige biodiversiteit is vormgegeven door 
veranderingen in omgeving in het geologisch verleden
Aanvrager: Lydian Boschman, Universiteit Utrecht
Nieuw Caledonië, een eiland in de Stille Oceaan, is een biodiversiteitshot-
spot met een unieke soortensamenstelling, maar waarom is raadselach-
tig. Om beter te begrijpen hoe biodiversiteit zich ontwikkelt, gaat Bosch-
man onderzoeken hoe het leven op Nieuw Caledonië is ontstaan en het 
zich heeft aangepast aan veranderingen in geografie, bodem, en klimaat.

Ontrafelen van de rol van schimmels bij de afbraak van 
plastic in de oceaan
Aanvrager: Annika Vaksmaa, NIOZ
Plasticvervuiling van oceanen is een groeiend milieuprobleem. Schim-
mels kunnen een rol spelen bij de afbraak van plastic maar hoe en in 
welke mate is nog onduidelijk. Dit project is gericht op het identificeren 
en cultiveren van plastic afbrekende schimmels en het karakteriseren van 
hun rol bij plasticafbraak in de oceaan.

Afglijden of opbloeien? Bewegende berghellingen 
ontmoeten migrerende bergplanten
Aanvrager: Jana Eichel, Universiteit Utrecht
Door klimaatverandering worden berghellingen instabieler terwijl bergve-
getatie omhoog migreert: wanneer het in lagere regionen voor bepaalde 
planten te warm wordt, zoeken ze het hogerop. Zullen die migrerende 
planten de hellingen stabiliseren, of zullen de instabiele hellingen de 
migratie van planten beperken? Dit onderzoek ontrafelt de interacties tus-
sen bewegende hellingen en migrerende plantensoorten. 

Een diepgeworteld geheim: de invloed van plantenbio-
chemie op bodemprocessen
Aanvrager: Marie Zwetsloot, Wageningen University & Research
Plantenwortels scheiden een grote diversiteit aan chemische stoffen uit. 
Wat betekenen deze stoffen voor het functioneren van de bodem? Dit 
project onderzoekt de invloed van de ondergrondse biochemische profie-
len van diverse plantensoorten op de nutriënten- en koolstofcyclus.

Impact van zeespiegelstijging op anoxische bekkens: 
Paratethys vs. Zwarte Zee
Aanvrager: Dan Palcu, Universiteit Utrecht
Zeespiegelstijging verstoorde lang geleden de Paratethys, een oude en 
vrijwel levenloze Europese zee. Daardoor werden enorme hoeveelheden 
naar zwavel ruikend water in de oceaan geloosd. Bovendien zorgde die 
verstoring voor vrijlating van methaan vanuit de diepe, donkere modder 
in de atmosfeer. Van deze ramp uit het verleden zien we nog steeds de 
sporen in de rotsen om de Zwarte Zee. Kan zoiets zich in het huidige 
Zwarte-Zeegebied nog eens voordoen, bij een volgende zeespiegelstij-
ging en/of door de mens gegraven kanalen?

Evolutie van het biologische methaanfilter in de  
Beaufort Zee
Aanvrager: Julie Lattaud, Vrije Universiteit Amsterdam
Methaan is een krachtig broeikasgas. Schattingen van methaanemissies 
zijn echter erg onzeker, wat het maken van nauwkeurige klimaatvoorspel-
lingen belemmert. Ik stel voor om methaan-consumerende micro-orga-
nismen in de Noordelijke IJszee te identificeren. Door te onderzoeken 
hoe deze organismen op klimaatsverandering in het verleden reageer-
den, kan ik voorspellingen van toekomstige veranderingen verbeteren.

Omarm diversiteit: is variatie binnen plantensoorten 
belangrijk voor een weerbare kust?
Aanvrager: Valerie Reijers, Universiteit Utrecht
Duinen ontstaan door een samenspel van zandtransport en plantengroei. 
Verschillen tussen planten kunnen belangrijke gevolgen hebben voor 
duinvorming. Valerie Reijers gaat onderzoeken hoe planteneigenschap-
pen beïnvloed worden door lokale milieuomstandigheden en hoe diversi-
teit in planteneigenschappen onze duinen weerbaarder maakt tegen de 
klimaatverandering.

Metabolische activiteit van individuele bodemfauna in de 
diepzee (INBREATH)
Aanvrager: Tanja Stratmann, Universiteit Utrecht
Het onderzoek richt zich op gebruik van zwaar water als nieuwe tracer in 
de aquatische ecologie, voor het meten van metabolische activiteit van 
bentische fauna. Zwaar water wordt in weefsels geincorporeerd onafhan-
kelijk van specifieke levensprocessen, en kan daarom gebruikt worden 
om ecosysteem herstel na een verstoring te onderzoeken.

CO2 als bouwsteen voor een nieuwe generatie circulaire 
polyolefines
Aanvrager: Arnaud Thevenon, Universiteit Utrecht
De plastics die we vandaag de dag gebruiken zijn slecht voor het milieu 
en lastig te recyclen. In dit project maken we met nieuwe katalysatoren 
een nieuwe generatie plastics en gebruiken daarbij CO2 als chemische 
bouwsteen om de materialen de juiste eigenschappen mee te geven voor 
tijdens én na gebruik.

Geo.brief


Olaf Schuiling 
1932 - 2021

In het weekend voor Kerstmis 2021 is Olaf 
Schuiling, emeritus hoogleraar aan de Universi-
teit Utrecht, na een lange en zeer productieve 
aardwetenschappelijke carrière op 89-jarige 
leeftijd overleden. 

Olaf (Roelof Dirk) Schuiling werd op 26 februari 
1932 geboren in Arnhem, in een geslacht dat de 
aardwetenschappen niet vreemd was. Zijn opa, 
ook Roelof Schuiling, was leraar aardrijkskunde 
en auteur van onder meer de ‘Aardrijkskunde 
van Nederland’. Gelet op zijn activiteiten in de 
laatste decennia voor zijn overlijden zal Olaf 
Schuiling bij velen vooral bekend zijn door zijn 
verschillende plannen om klimaatproblemen 
op te lossen op basis van geochemische con-
cepten: geochemical engineering –  een con-
cept dat hij in 1990 neerlegde in een artikel in 
het tijdschrift Applied Geochemistry. In Olafs 
woorden: “Let the Earth help us to save the 
Earth”. Daar had hij overigens een genuanceerd 
beeld bij, zoals blijkt uit het interview in het kli-
maat engineering rapport van het Rathenau 
Instituut uit 2013. Enkele voorbeelden van zijn 
voorstellen die de aandacht trokken: het ophef-
fen van laaggelegen gebieden door het injecte-
ren van zwavelzuur, het omzetten van mest in 

.in  memoriam

het mineraal struviet, en vooral de toepassing 
van olivijn om CO2 af te vangen – door de New 
York Times in 2014 “the green rock gospel” 
gedoopt, door Olaf Schuiling in de titel van zijn 
boek uit 2017 “de steen der wijzen” –  waar 
sindsdien velen mee aan de haal zijn gegaan. 

Maar Olaf Schuiling was veel meer dan dat. Daar-
vóór had hij al lang zijn sporen verdiend in de 
meer klassieke petrologie en geochemie. Onder 
zijn eerste publicaties is een artikel uit 1957 in de 
Verhandelingen van de KNAW, waarin hij op basis 
van natuurlijke voorkomens het tripelpunt van de 
aluminosilicaten andalusiet-kyaniet-sillimaniet 
bepaalde op P-T condities. Later experimenteel 
werk heeft dat slechts beperkt bij kunnen stellen. 
Daarnaast heeft hij bijgedragen met artikelen over 
plaattektoniek in relatie tot de warmtehuishouding 
van de korst, residual cipollino’s, de stabiliteit van 
Ti-mineralen en de tinvoorkomens rond de Atlanti-
sche Oceaan. Vanaf eind jaren zestig was de 
metamorfe petrologie van de Griekse Cycladen 
ook een terugkerend onderwerp in zijn onderzoek 
en dat van verschillende van zijn promovendi. Na 
1986, en met name na zijn emeritaat, verschoof 
zijn aandacht in toenemende mate naar het veld 
waarmee hij bij het grote publiek bekend werd, 
geochemical engineering.

Olaf Schuiling verkreeg zijn doctoraalbul in 1957 
met hoofdvak petrologie en bijvakken structurele 
geologie en geofysica. Tijdens zijn studie werkte 
hij onder meer drie maanden in een Duitse lood-
zinkmijn en nam hij deel aan een geofysische 
expeditie met een onderzeeboot van de marine. 
In 1961 promoveerde hij cum laude bij professor 
Willem Nieuwenkamp op de Franse Dôme de 
l’Agout in de departementen van de Tarn en 
Hérault. In de tussenliggende periode werkte 
hij als exploratiegeoloog voor de Turkse geologi-
sche dienst, ook om dienstplicht in Nederland te 
ontwijken. 

Vanaf 1961 tot 1972 was hij verbonden aan de 
Universiteit Utrecht om het HPT-laboratorium op 
te zetten, maar wel met verschillende ‘uitstappen’, 
zoals deelname aan de Brits-Nederlandse NAVA-
DO expeditie op de Atlantische Oceaan (1964-
1965) en een NATO research fellowship aan 
Princeton (1965-1966). Van 1972 tot aan zijn eme-

ritaat in 1997 bekleedde hij de Utrechtse leerstoel 
Geochemie en Experimentele Petrologie; vrijwel 
die hele periode was hij ook als gastdocent ver-
bonden aan het UNESCO-instituut IHE in Delft, de 
eerste vijf jaar na zijn emeritaat (1997-2002) 
als deeltijd hoogleraar Geochemical Engineering. 
Het Utrechts collegedictaat ‘Introduction to Geo-
chemistry’ van Schuiling en collega’s werd in het 
Russisch vertaald, waar toenmalige studenten 
nog een goede borrel aan over hielden.

Olaf Schuiling was twee keer decaan van de 
Utrechtse faculteit Aardwetenschappen en lever-
de 59 promovendi af. In 1965 ontving hij de eer-
ste Vening Meineszprijs van het toenmalige ZWO 
(nu NWO). Deze werd hem uitgereikt bij Vening 
Meinesz thuis in Amersfoort. Hij was ook erelid 
van de Utrechtse Geologen Vereniging 
(nu U.A.V.). Gedurende zijn hele leven bleef veld-
geologie voor hem een belangrijke facet, wat 
ook tot uiting kwam in zijn nauwe betrokkenheid 
bij de Stichting Georeizen, waartoe hij samen 
met Boudewijn ‘t Hart het initiatief nam. Zowel 
in Turkse als in Griekse restaurants kon hij in 
de taal van de eigenaars uit de voeten.

Tot een paar jaar voor zijn dood was hij een 
trouw bezoeker van de in 1965 op instigatie van 
zijn promotor opgerichte Aardse Kring – en hij 
was één van de slechts drie ontvangers van de 
uit keramische smeltkroesjes vervaardigde aard-
se ringen. Misschien past het om na zijn overlij-
den aan de titel van zijn afscheidsrede ‘Blijven 
dromen’ uit 1997 toe te voegen: en je door de 
aarde laten inspireren.

Timo G. Nijland
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1 maart 2022
KNGMG Noord lezing: ‘Geological Modelling of 
Thin Heterolithics’. De lezing wordt gepresenteerd 
door Madelon Nijman (NAM, Assen).
Locatie: Hoofdkantoor van de NAM, Sche-
persmaat 2, Assen. Vanaf 16:30. Aanmelden: 
kngmgnoord@gmail.com

18 maart 2022
Reünie voor de Amsterdamse geologen met de 
Instituutslezing door Ignace van Campenhout: 
‘Rotterdam van kabels tot karboon’.
Locatie: Sportkantine ASV Swift, Plantage 
Parklaan 20A, Amsterdam. Vanaf: 18:00
Info: www.sgia.nl

1 april 2022
Viering 100e volume NJG. 
Locatie: Teylers Museum, Spaarne 16, Haar-
lem. Van 14:00 – 18:00 uur.

5 april 2022
KNGMG Noord lezing: ‘Preparatory presenta-
tion for Harz Excursion’.  
De lezing wordt gepresenteerd door prof. 
Reinhard Gaupp en Heinz Bürgisser.
Locatie: Hoofdkantoor van de NAM, Sche-
persmaat 2, Assen. Vanaf 16:30. Aanmelden: 
kngmgnoord@gmail.com

19 mei 2022
KNGMG 110-jarig jubileum

5 – 6 september 2022
18e editie van het Nederlands Aardweten-
schappelijk Congres (NAC). Locatie: Utrecht.

5 – 7 september 2022
European Conference on the Mathematics Of 
Geological Reservoirs (ECMOR) 2022 

De 18e editie van het Nederlands Aardweten-
schappelijk Congres (NAC 2022) is uitgesteld 
van donderdag 10 en vrijdag 11 maart naar 5 en 
6 september 2022. De nog geldende corona-
maatregelen aan het begin van het jaar maak-
ten de organisatie van het NAC op korte termijn 
niet haalbaar.

Aanvankelijk zette NWO in om het NAC als een 
‘hybride’ bijeenkomst te organiseren.  De nieuwe 
datum voor het NAC 2022 is maandag 5 en dins-
dag 6 september 2022 op dezelfde locatie, het 
Hotel Van der Valk te Utrecht. Hiervoor zal een 
nieuwe registratieprocedure worden gestart. Aan 
mensen al aangemeld voor het NAC zullen de 
registratiekosten terug worden gestort. 

Voor meer informatie zie ook de NAC-website: 
www.nacgeo.nl
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. erratum

18e Nederlands 
Aardwetenschappelijk 
Congres uitgesteld 
naar september

. personalia
NIEUWE KNGMG-LEDEN
R.J. van Zonneveld

VERHUISBERICHT KNGMG-
LEDEN
M.J. Sier
M.J. Koopmans
E. Verkuil

In het artikel ‘De rechten van landschap en 
natuur’ (Geo.brief 6, 2021) citeerden de 
auteurs onderzoek waaruit blijkt dat het 
gebied van bovengrondse mijnbouwontgin-
ningen tezamen een oppervlakte heeft van 
meer dan 57 duizend km2, wat meer dan de 
oppervlakte van Groenland zou zijn. Dit laat-
ste is onjuist, het te vergelijken land had 
Kroatië moeten zijn. Groenland heeft een 
veel grotere landoppervlakte (2,16 miljoen 
km2).

The annual conference of the Netherlands Centre 
for Coastal research (NCK) will take place this 
year on 17 and 18 March and will be organised 
by the University of Twente, Enschede.  
The conference will be the 30th anniversary of the 
NCK Days and the first live edition since 2019! We 
are organising an exciting excursion on 16 March 
2022 preceding the NCK Days.
With the recently published IPCC assessment 
report in mind and with an eye on our future in the 
Netherlands, the theme of the NCK Days 2022 will 
be ‘Coastal Adaptation to Climate Change: 
Fight or Flight?’ 
The Netherlands Centre for Coastal Research 
forms a centre of excellence in coastal research in 
the Netherlands, linking private, governmental 
and independent research institutes and universi-
ties, all working in the field of coastal research. 

The program and conference details are pub-
lished on the NCK website: www.nck-web.org/
upcoming-events/104-nck-days-2022

NCK Days 2022
17 – 18 March
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Zandvormen als gevolg van objecten op het 
strand, Noordwijk aan Zee.  
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